Conheça todos os pontos de coleta no site:
www.rnmaislimpo.com.br
Aponte a câmera

Campanha de educação ambiental para

do celular para o

descarte correto de resíduos eletroeletrônicos

QR Code !

no Estado do Rio Grande do Norte

Sobre a

A RN + Limpo é uma campanha de educação ambiental
(EA) que visa promover o descarte correto dos Resíduos de
Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE), no âmbito do
Estado do Rio Grande do Norte, promovida pelo Governo
do Estado, por meio dos órgãos IDEMA, CAERN, IGARN e
SEMARH.
A partir de 05 de Junho de 2021 - dia em que celebramos o
Dia Mundial do Meio Ambiente - serão implantados
coletores de resíduos eletrônicos em órgãos públicos na
Região da Grande Natal para que, junto à população,
possamos descartar corretamente o lixo eletroeletrônico.
Com a contribuição da população e das instituições
parceiras, o Estado pretende expandir a Campanha
RN+Limpo para outros territórios no RN. Isso quer dizer que
nosso objetivo é fortalecer a gestão adequada dos resíduos
sólidos no RN, com ênfase na proteção dos nossos recursos
hídricos e envolvendo as pessoas nos ciclos de
reaproveitamento e logística reversa dos eletroeletrônicos
para promover a cidadania ambiental.
Nesta cartilha vamos falar da importância da correta
destinação final dos resíduos eletroeletrônicos, de como
podemos usar as ferramentas educomunicativas e da
educação ambiental para promover engajamento social e
como podemos ajudar ao meio ambiente contribuindo
ativamente e de forma cidadã.

Cordel
Fique ligado meu povo
Escute com atenção
Agora no mês de junho
Vai ter uma programação
Sobre o meio ambiente
Com bastante informação

Para um computador
Haja água pessoal
1.700 litros
São usados afinal
Pra você seguir teclando
Na sua rede digital

Faz tempo que o planeta
Dar sinais de estar doente
As florestas devastadas
Destruídas cruelmente
O desperdício da água
De maneira inconsequente

É preciso entender
E se conscientizar
Sobre o destino correto
E o descarte efetivar
Do material eletrônico
Pra remanufaturar

Água é essencial
Para qualquer produção
Do tijolo ao cimento
Na nossa alimentação
Pra beber e tomar banho
Pra aguar a plantação

Não descarte no seu lixo
O computador quebrado
Nem aquele celular
Que tá inutilizado
Vá ao um ponto de coleta
É o mais recomendado

Sabia que um smartfone
Pra poder o fabricar
São mais de 12 mil litros
De água que vai usar
Some aí mil celulares
Quantos litros vai gastar

Desse jeito minha gente
Com esta simples ação
Você vai tá reduzindo
Bastante poluição
Assim o meio ambiente
Tem sua preservação

Um simples chip eletrônico
Para ser confeccionado
Cerca de 32 litros
De água será usado
E outras substâncias químicas
Nele é utilizado

Cordelista: Wagner Cortez

Educação Ambiental e
Lixo Eletrônico: o que
tem a ver?
A educação ambiental, de acordo com o Artigo 1º da
Política Nacional de Educação Ambiental é definida
como um conjunto de processos “por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida
e sua sustentabilidade."
Na campanha RN + Limpo, a educação ambiental será a
base para engajar a população na reflexão do que
podemos fazer para tornar o destino dos resíduos
eletroeletrônicos mais sustentável, colaborando com o
cuidado com o meio ambiente a partir da participação
ativa da população.
Então, quando pensamos nessas práticas da EA,
observamos que existe uma relação direta com a ação
cidadã. Ou seja, a participação direta das pessoas como
agentes de transformação nas questões de proteção de
todos os elementos do meio ambiente é essencial,
inclusive nos problemas que provocamos como nossos
hábitos de consumo e de descarte.

Nesse sentido, a questão do descarte do lixo
eletroeletrônico
também
alinha-se
como
uma
importante questão a ser trabalhada pela educação
ambiental, pois ela “é um elemento fundamental para a
gestão ambiental pública, que deve ser eficaz e manter o
meio ambiente equilibrado para todos”. (MMA, ProNEA,
2018, p. 13).
Descartar corretamente equipamentos eletroeletrônicos
reduz impactos ambientais e melhora a qualidade de
vida e a proteção dos recursos naturais.
Assim como, a educação ambiental deve orientar a
população nas boas práticas e informar como as pessoas
podem
descartar
corretamente
seus
resíduos,
colaborando
com
vários
dos
Objetivos
de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

A Educação Ambiental e
o engajamento
social:
Um novo pensar para um novo agir
A campanha RN+Limpo busca estimular a construção de novas
atitudes e comportamentos, voltados para a sustentabilidade
socioambiental. Nesse sentido, a educação ambiental é o
instrumento por meio do qual se promove o engajamento das
pessoas em iniciativas que visam reduzir os impactos
ambientais decorrentes do lançamento incorreto de resíduos
eletroeletrônicos no meio ambiente.
Dessa forma, a campanha foi pensada de forma abrangente,
sem restringir-se a um público delimitado, visto que o consumo
de produtos eletroeletrônicos é algo que vem assumindo
grandes proporções, de forma generalizada, envolvendo todos
os gêneros e grupos etários, sem distinção.

Assim, acreditamos que com o envolvimento dos órgãos
públicos, instituições de ensino e empresas privadas, de forma
colaborativa, permite que possamos ampliar os espaços para
essa nova prática, um novo pensar, um novo agir, na hora de
descartar o lixo eletroeletrônico.

Resíduo
Eletroeletrônico
O Resíduo Eletroeletrônico (REEE), também conhecido como
Lixo Eletrônico, é todo equipamento eletroeletrônico que não
utilizamos mais, por não estar mais funcionando ou ser
obsoleto, isso ocorre quando uma nova tecnologia foi lançada,
impedindo ou dificultando a utilização deste aparelho.
Esses resíduos contém uma série de substâncias químicas
perigosas, tanto à saúde dos seres vivos quanto à toda a
natureza de forma geral. Substâncias químicas perigosas como
chumbo, cádmio, mercúrio e berílio fazem parte dos
equipamentos eletroeletrônicos. Quando esses materiais não
são adequadamente descartados e, ao invés disso, são jogados
em lixões, nas beiras dos rios e nas matas, essas substâncias
perigosas acabam escapando dos equipamentos e passando
para o ambiente, causando muitos problemas ambientais.
Por essa razão, o descarte incorreto provoca a contaminação
do solo e da água, afetando o ecossistema e a saúde das
pessoas. Além disso, essas substâncias podem prejudicar a
saúde dos trabalhadores que lidam com o lixo, como efeito
imediato ao contato com esse lixo eletroeletrônico.

Os trabalhadores da limpeza pública, os catadores e também
aqueles que acabam tendo contato com o resíduo descartado
em terrenos baldios podem desenvolver problemas sérios de
saúde devido ao manuseio desses materiais descartados de
forma inadequada.
A quantidade de lixo eletroeletrônico que é produzida no
nosso país é assustadora. Não seria isso também, além de um
grande problema ambiental, um grande desperdício de mãode-obra e matérias-primas? Se a gente parar para pensar, cada
equipamento eletroeletrônico que vai parar no lixo utilizou
recursos e materiais caros em seus processos produtivos, e
causaram grandes impactos socioambientais para depois
serem simplesmente jogados fora.
Mas não existe uma forma de descartar esse tipo de resíduos
de forma que eles voltassem a ser produtos? Na Política
Nacional de Resíduos Sólidos está prevista a logística reversa
como uma alternativa à destinação inadequada do lixo
eletroeletrônico, você já ouviu falar dela? Então vamos
conversar mais sobre o que é e qual a importância da logística
reversa para uma gestão ambiental saudável.

Um desafio ambiental
Você sabe qual é a porcentagem de
pessoas que tem lixo eletrônico em casa?

95%

Dessa porcentagem,
somente 13% sabe como
realizar o descarte correto

Nos últimos anos o consumo de smartphones, notebooks e
outros eletroeletrônicos aumentaram de forma significativa,
consequentemente o descarte desses produtos terminaram,
com o passar do tempo, se transformando em um sério
problema ambiental. Segundo dados da ONU (2015), os
resíduos sólidos representam cerca de 5% de todo o lixo
produzido no mundo, chegando a 50 milhões de toneladas
jogadas fora anualmente.
O Brasil não está muito distante do cenário internacional,
nós produzimos aproximadamente 6 Kg de lixo eletrônico por
habitante. São fabricados no país 10 milhões de computadores
por ano e 150 milhões de celulares e baterias, dos quais
somente 2% são descartados de forma correta.
No geral, em 2019, o Brasil produziu 2.6 milhões de toneladas
de lixo eletrônico, mas apenas 1% teve o descarte correto. Uma
das possíveis causas desse descarte inadequado é que 87% das
pessoas que têm lixo eletroeletrônico em casa não sabem
como fazer o descarte correto, mas para onde vai todo esse lixo
eletroeletrônico? Será que todos eles são jogados na natureza,
poluindo nossas cidades, nossas praias, envenenando animais,
solos e águas?
Vamos descobrir mais sobre o que é e como devemos prevenir
problemas ambientais evitando o descarte inadequado do lixo
eletroeletrônico.

Um desafio ambiental
Em 2019, o Brasil produziu

2,6 Milhões
De Toneladas de Lixo
Eletrônico

A sua
responsabilidade
Segundo a Lei Federal nº 12.305/2010, Programa Nacional de
Resíduos Sólidos, o descarte correto é responsabilidade de
compartilhada entre consumidores domiciliares, empresas,
fabricantes e órgãos governamentais, sendo que este tipo de
resíduo não pode ser descartado no lixo comum.
Consumidores Residenciais: Responsabilidade de separar
seu resíduo eletrônico e promover o descarte correto em
locais adequados;
Empresas: Responsabilidade de contratar e comprovar o
descarte correto de seus resíduos eletroeletrônicos junto a
empresas ambientais;
Fabricantes: Incentivar e investir em canais de descarte
correto de resíduos eletroeletrônicos;

Somente

1%

foi descartado
corretamente
Fontes: Global e-waste Monitor 2020 - ONU; Valor médio per
capta 10,2 Kg/ano , Fórum Econômico Mundial. pesquisa
qualitativa Movimento Greenk 2018

Governo: Promover a divulgação dos canais de descarte
correto de resíduos sujeitos a logistica reversa, promover o
descarte correto de seus resíduos e fiscalizar o descarte
correto das empresas.

Por que realizar o
descarte correto?
Segundo estimativas com dados da ONU na região
metropolitana de Natal são produzidas em média 16.636
toneladas deste resíduo, onde vão parar estes resíduos?
Esses equipamentos contém uma série de componentes
químicos e substâncias altamente poluentes, e se
descartados de maneira incorreta, podem contaminar o solo
e principalmente cursos de água e o mar, causando sérios
riscos ao meio ambiente e à nossa saúde.
O descarte correto preserva as nossas águas e o solo, pois
evita que estes resíduos sejam descartados no meio
ambiente. Também economiza impostos porque evita que
este resíduo seja destinado incorretamente no sistema
público de resíduos .

Imagem: Thais Galvão, 2016

Os Eletrônicos e a
Economia Circular
A Economia Circular traz a ideia de que praticamente tudo
que é fabricado, pode retornar sem disperdícios à produção
como Matéria Prima ou Equipamento Remanufaturado.
O Lixo Eletrônico é um ótimo exemplo desta economia.

Composição de um
celular
Os produtos eletrônicos possuem materiais de diferentes
composições
que podem ser reciclados, desde que
processados adequadamente. Veja só como é a composição
de um smartphone:

3% Placa de Magnésio

40% Placas de circuito

4% Cristal Líquido

45% Plástico

8% Metais Diversos

Mais de 34 elementos
que podem ser 100%
reciclados

Diagrama Borboleta
Ellen MacArthur Fundation

Neste diagrama, visualizamos um ciclo contínuo de
desenvolvimento positivo, restaurativo e regenerativo. Com
isso, elimina a noção de resíduos e mantendo os produtos, e
seus componentes e materiais, com o mais alto nível de valor e
utilidade.
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Pacto Global:
Descarte correto de
eletrônicos

Os
Objetivos
de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS) são uma agenda mundial
adotada durante a Cúpula das Nações
Unidas
sobre
o
Desenvolvimento
Sustentável
em
setembro
de
2015
composta por 17 objetivos e 169 metas a
serem atingidos até 2030.

Ao realizar o descarte correto
dos seus eletrônicos, você
colabora com 6 dos 17 ODS!

Fonte do Diagrama traduzido para o português: Jornal da USP
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O Lixo Eletrônico e a
Pegada Hídrica
A Pegada Hídrica é a quantidade de água que consumimos
direta e indiretamente. Diretamente em nossa rotina diária no
cotidiano e indiretamente como na produção de alimentos,
roupas, e produtos eletrônicos e outros objetos de consumo.

Imagine quantos smartphones uma pessoa utiliza na vida
inteira, e a quantidade de água consumida.
Por isso, é muito importante realizar o descarte correto dos
seus eletrônicos.
Quando ele vai para a reciclagem, é realizada a Manufatura
Reversa, onde os produtos são desmontados, e com isso,
possibilita a reciclagem das matérias primas presentes nas
peças, que serão utilizadas para produzir novos produtos.
Assim, a água que seria utilizada para a extração de matérias
primas é economizada.

A Pegada Hídrica é um indicador que foi criado pela
Organização Water Footprint, que alerta o gasto “oculto” da
água buscando conscientizar as pessoas da grande
quantidade de água que é utilizada na produção,

Na produção de um
Smartphone são gastos

12.700
Litros de água

Para produzir 1 chip, são gastos
32 litros de água!

Como realizar o
descarte correto?
Você pode realizar o descarte nos nossos pontos
de coleta presentes nos órgãos públicos cedidos
pelo Governo do Estado.
Os pontos estão disponíveis no site:

www.rnmaislimpo.com.br
Aponte a câmera para o
QR Code e participe da
Campanha RN+Limpo!

O que NÃO recebemos?
Pilhas
Lâmpadas
Tonners
Sucata de tubo CRT
Esses Resíduos podem ser descartados corretamente na
Leroy Merlin mais próxima ou lojas do Pão de Açucar

O que recebemos?
Todos os Equipamentos Eletroeletrônicos de uso
doméstico como:

Equipamentos de
informática ou
telefonia
Celulares,
Tablets,
Carregadores
Notebook
Computadores
Nobreak
Estabilizadores
Monitores
Impressoras
Modems
Roteadores
Pendrives
Teclado e mouse
Placas de circuito

Eletrodomésticos
e eletroportáteis
de pequeno porte

Equipamentos de
áudio e vídeo
TVs (exceto de tubo)
Controle Remoto
Vídeo Cassete
CD Rom
Rádio
Caixa de Som
Gravadores
Cabos
Microfones
Câmeras Fotográficas
Filmadoras
Decodificadores
Autofalantes
Antenas e receptores

Microondas
Liquidificador
Secador de Cabelo
Ventiladores
Geradores
Conectores
Cabos Elétricos
Lanternas
Trituradores

